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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lag om ändring av 3 § i lagen om anordnande av student-
examen 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås att lagen om 
anordnande av studentexamen ändras så att 
proven i studentexamen ordnas samtidigt i lä-
roanstalter som ordnar gymnasieutbildning 

både i Finland och utomlands. 
Lagen avses träda i kraft den 1 januari 

2007. 
 

————— 
 
 
 

MOTIVERING 

1.  Nuläge 

1.1. Lagstiftning 

Allmänna bestämmelser om studentexa-
men, som ordnas som avslutning på gymna-
sieutbildningen, finns i 18 § i gymnasielagen 
(629/1998), där det sägs att bestämmelser om 
anordnande av studentexamen utfärdas i en 
särskild lag. Genom förordning av statsrådet 
utfärdas närmare bestämmelser om deltagan-
de i studentexamen, prov och omtagning av 
dem, bedömning och genomförandet av ex-
amen i övrigt. 

Enligt 3 § i lagen om anordnande av stu-
dentexamen (672/2005) ordnas proven i stu-
dentexamen  samtidigt i hela landet två 
gånger per år i läroanstalter som ger gymna-
sieutbildning.  

Tillstånd att ordna gymnasieutbildning kan 
enligt gymnasielagen beviljas en registrerad 
sammanslutning eller stiftelse också för un-
dervisning utomlands. 

Ansvarig för anordnandet av examen och 
proven i läroanstalten är rektorn, som enligt 
30 § 1 mom. i gymnasielagen svarar för 
gymnasiets verksamhet. 

 
1.2. Nuläge i fråga om anordnande av 

studentexamen 

Gymnasieutbildning och studentexamen 
som ordnas som avslutning på den har med 
stöd av gällande lag ordnats endast i Finland. 

Den finska skolan Aurinkorannikon koulu i 
Fuengirola i Spanien har fått det första tids-
bestämda tillståndet att ordna gymnasieut-
bildning utomlands från och med den 1 au-
gusti  2007. Detta föranleder ett behov att fö-
reskriva om anordnande av studentexamen 
som avslutning på gymnasieutbildning som 
ordnas utomlands. 

 
2.  Föreslagna ändringar  

Det föreslås att 3 § i lagen om anordnande 
av studentexamen ändras så att uttrycket "i 
hela landet", som hänvisar till att studentex-
amen ordnas endast i Finland, stryks i 3 § 1 
mom. Efter ändringen är ordnande av stu-
dentexamen inte längre bundet till Finland, 
utan ett prov kan ordnas samtidigt i alla de 
länder där en privat utbildningsanordnare har 
beviljats tillstånd enligt gymnasielagen att 
ordna gymnasieutbildning, och examinander 
har anmält sig till provet.  

 
3.  Proposi t ionens konsekvenser 

3.1. Ekonomiska konsekvenser 

De ekonomiska konsekvenserna av den fö-
reslagna ändringen är obetydliga. Extra kost-
nader jämfört med studentexamen som ord-
nas i Finland förorsakas närmast av att prov-
frågorna sänds till utlandet på ett sätt som 
inte äventyrar sekretessen. Detta kan t.ex. 
kräva att studentexamensnämnden anlitar ku-
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rir för att leverera provfrågorna till utlandet. 
Om provfrågorna försvinner kan ordnandet 
av studentexamensproven äventyras också i 
Finland. 

Proven sänds till utlandet högst två gånger 
per år, och kostnaderna för försändelserna 
kan uppskattas till ca 2 000 euro per prov-
gång och till 8 000 euro per år. 

Såsom i Finland är det utbildningsanord-
narna som skall svara för de kostnader som 
föranleds av sändandet av provsvaren till 
studentexamensnämnden. 

 
3.2. Konsekvenser för andra författ-

ningar 

Den föreslagna ändringen medför ett behov 
att ändra de av studentexamensnämnden ut-
färdade bestämmelserna om ordnande av 

studentexamen när det gäller frambefordran-
det av provuppgifter och provprestationer, 
vilket hänger samman med tryggandet av da-
tasäkerheten. 

 
4.  Beredningen av proposit ionen 

Förslaget har beretts vid undervisningsmi-
nisteriet. Studentexamensnämndens ordfö-
rande och generalsekreterare har hörts i sam-
band med beredningen. 

 
5.  Ikraft trädande  

Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 
2007. 

 
Med stöd av vad som anförts ovan före-

läggs Riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslag 
 
 

Lag 

om ändring av 3 § i lagen om anordnande av studentexamen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 26 augusti 2005 om anordnande av studentexamen (672/2005) 3 § 1 

mom. som följer: 
 

3 § 

Anordnande av prov 

Proven i studentexamen ordnas samtidigt 
två gånger per år i läroanstalter som ger 
gymnasieutbildning. 

— — — — — — — — — — — — — —  
——— 

Denna lag träder i kraft den   200 . 
Åtgärder som verkställigheten av lagen 

förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 

————— 

Helsingfors den 3 november 2006 

 
Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Undervisningsminister Antti Kalliomäki 
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Bilaga 
Parallelltext 

Lag 

om ändring av 3 § i lagen om anordnande av studentexamen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 26 augusti 2005 om anordnande av studentexamen (672/2005) 3 § 1 

mom. som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

3 § 

Anordnande av prov 

Proven i studentexamen ordnas samtidigt 
i hela landet två gånger per år i läroanstalter 
som ger gymnasieutbildning. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

3 § 

Anordnande av prov 

Proven i studentexamen ordnas samtidigt 
två gånger per år i läroanstalter som ger 
gymnasieutbildning. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den   200 . 
Åtgärder som verkställigheten av lagen 

förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 

——— 
 

 
 


